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REGULAMENTO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS 

 

SECÇÃO I 

Assembleias Gerais Eleitorais 

 

ARTIGO 1º 

Competências da Assembleia Geral Eleitoral 

1- A Assembleia Geral Eleitoral é constituída por todos os associados inscritos no Sindicato até 

90 dias antes da realização da mesma e que estejam no pleno gozo dos seus direitos sindicais. 

2- A Assembleia Geral Eleitoral reúne de quatro em quatro anos no mês de Abril, para eleição em 

simultâneo dos delegados ao congresso, MECODEC, Direção e, extraordinariamente, para os 

efeitos previstos no art.º 75, nº 1 dos Estatutos. 

 

ARTIGO 2º 

Convocação da Assembleia Geral Eleitoral 

1- A convocação da Assembleia Geral Eleitoral é feita pelo Presidente da MECODEC ou, nos seus 

impedimentos, pelo Vice-Presidente ou, no caso de impedimento de ambos, por quem 

substituir o presidente. 

2- A convocação da Assembleia Geral Eleitoral é feita com a antecedência mínima de 60 dias e 

máxima de 90. 

3- A convocatória deve conter sempre a indicação das datas da sua realização, horário, formas 

de funcionamento e ordem de trabalhos. 

4- A convocatória deverá ser publicitada no site na Internet, no órgão oficial do Sindicato, bem 

como em, pelo menos, um dos jornais mais lidos na localidade da sede do Sindicato. 

 

ARTIGO 3º 

Organização do processo eleitoral 

A organização de todo o processo eleitoral para delegados ao congresso, MECODEC e Direção 

é da competência e responsabilidade da MECODEC. 

 

ARTIGO 4º 

Funcionamento da Assembleia Geral Eleitoral 

O funcionamento da Assembleia Geral Eleitoral rege-se pelas normas do Regulamento 

Eleitoral. 

 

 

 



ARTIGO 5º 

Apuramento de resultados da Assembleia Geral Eleitoral 

1- Compete à MECODEC, no dia da votação presencial e logo que recebidos os resultados dos 

círculos eleitorais referentes ao voto presencial, bem como do apuramento da votação pela 

Internet e dos votos por correspondência, divulgar os resultados globais do ato eleitoral. 

2- Compete à MECODEC a verificação da regularidade de todo o processo eleitoral e o 

apuramento final e global dos resultados. 

3- Os resultados anunciados nos termos do nº 2 tornar-se-ão definitivos se, decorridas vinte e 

quatro horas após a sua divulgação, não for interposto recurso para a MECODEC, conforme 

disposto no Regulamento Eleitoral. 

4- A MECODEC elaborará uma ata de cada reunião, que deverá ser assinada por todos os 

membros da mesa. 

 

Secção II 

Assembleias Gerais Extraordinárias 

 

ARTIGO 6º 

Composição da Assembleia Geral Extraordinária 

1- A Assembleia Geral Extraordinária é constituída por todos os associados inscritos no Sindicato 

que estejam no pleno gozo dos seus direitos sindicais. 

2- Os associados exercem os seus direitos na assembleia geral através de voto universal, direto e 

secreto. 

 

ARTIGO 7º 

Competências da Assembleia Geral Extraordinária 

1- A Assembleia Geral Extraordinária reúne para deliberar sobre: 

a) A destituição da MECODEC e/ou da Direção; 

b) A destituição, no todo ou em parte, dos membros do Congresso e do Conselho Geral, 

observando o disposto no nº 2 do artigo 23º dos Estatutos; 

c) A fusão do Sindicato; 

d) A dissolução do Sindicato, por proposta do Congresso e consequente liquidação e 

destino do respetivo património; 

e) Propostas que a Direção lhe queira submeter; 

f) Propostas que lhe sejam apresentadas por um mínimo de 20% dos associados no pleno 

gozo dos seus direitos sindicais. 

 

2- Face ao disposto na alínea e) do número anterior, cabe à direção o esclarecimento sobre o 

assunto da Assembleia Geral Extraordinária. 

 

 

 



 

ARTIGO 8º 

Requerimento e convocação da Assembleia Geral Extraordinária 

1- A convocação da Assembleia Geral Extraordinária é da competência do Presidente da 

MECODEC, por sua iniciativa, a pedido da Direção ou a requerimento de um mínimo de 20% 

dos associados no pleno gozo dos seus direitos sindicais. 

2- O requerimento para a realização de Assembleia Geral Extraordinária deverá ser dirigido, por 

escrito, ao Presidente da MECODEC, dele constando, sempre, a ordem de trabalhos 

devidamente fundamentada e que não poderá ser alterada. 

3- A convocação da Assembleia Geral Extraordinária é feita nos sete dias subsequentes ao da 

receção do requerimento, de forma a que não exceda em mais de 40 dias seguidos a data 

deste. 

4- A convocatória deve conter sempre a indicação da data, horário, formas de funcionamento e 

ordem de trabalhos e, no caso previsto no nº 2, deve ser acompanhada da fundamentação 

apresentada. 

5- A convocatória deverá ser publicitada no site na Internet, no órgão oficial do Sindicato, bem 

como em, pelo menos, um dos jornais mais lidos na localidade da sede do Sindicato. 

 

ARTIGO 9º 

Funcionamento e caderno de recenseamento da Assembleia Geral Extraordinária 

1- O funcionamento da Assembleia Geral Extraordinária rege-se pelas normas deste Regulamento. 

2- Compete à MECODEC assegurar a organização do caderno de recenseamento o qual, na sua 
versão provisória, deverá estar disponível para consulta na sede do Sindicato e nas sedes das 
Secções Sindicais respetivas, até 35 dias antes da data marcada para a Assembleia Geral 
Extraordinária, devendo incluir todos os sócios inscritos até 60 dias antes da data da realização 
da Assembleia Geral Extraordinária. 

3-  As reclamações sobre o caderno de recenseamento provisório terão que dar entrada, na 
MECODEC, até 25 dias antes do dia marcado para a realização da Assembleia Geral 
Extraordinária. 

4- O caderno único de recenseamento estará disponível, no site do SBSI, até 15 dias antes do dia 
marcado para a Assembleia Geral Extraordinária, podendo ser consultado pelo respetivo sócio 
inscrito. 

5- A base de dados com o caderno único de recenseamento dos sócios com direito a voto, local 
onde serão feitas todas as descargas de votantes, quer da votação presencial como da votação 
à distância (pela internet ou por correspondência), ficará disponível na entidade que certificará 
o respetivo processo, por forma a garantir que o programa informático a utilizar nas eleições é 
tecnicamente idóneo e respeita a lei em vigor, designadamente em matéria de proteção de 
dados, e dela constarão os elementos necessários para o efeito. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ARTIGO 10º 

Formas de votação 
 
1‐ O direito de voto pode ser exercido presencialmente ou à distância: 
 

a) O voto presencial será exercido recorrendo ao voto eletrónico/internet, nos quiosques 
eletrónicos que forem organizados pela MECODEC; 

b) O voto à distância será exercido através do voto eletrónico/internet ou por correspondência, 
recorrendo, neste caso, a boletim de voto. 
 

2‐ Não é permitido o voto por procuração. 
 
3- Para o exercício do voto eletrónico/internet, quer presencialmente, quer à distância, é associado a 

todos os votantes um username (campo que será configurável) e um numero de identificação 
pessoal (PIN), para se poder autenticar. O PIN será gerado aleatoriamente pela empresa que 
certificará o processo de votação eletrónico/internet. 

 
4- A MECODEC fará chegar a todos os sócios, até 5 dias antes do dia da realização da Assembleia Geral 

Extraordinária, um PIN que servirá, exclusivamente, para a votação eletrónica/internet, quer 
presencial quer à distância. 

 
5- Todo o sistema de votação será certificado por uma entidade com competência e prestigio 

comprovado, de modo a assegurar: 
a) Os princípios democráticos, na garantia do voto por quem tem legitimidade para o exercer; 
b) Integridade da votação para que não seja possível adulterar os votos; 
c) Confidencialidade da votação de modo a garantir que o voto é secreto; 
d) Validação e autenticação do votante e do respetivo voto;  
e) Validação da votação de modo a assegurar que todos os votos sejam considerados para o 

apuramento final. 
 
6‐É obrigatória a descarga dos sócios que votaram no caderno único de recenseamento existente no 

sistema informático. 

 

ARTIGO 11º 
 

Horários e funcionamento da votação 
 
1- A votação decorrerá nos dias, horários e locais que constem da convocatória da respetiva 

Assembleia Geral Extraordinária. 
 
2‐ A MECODEC procederá à elaboração da ata da Assembleia Geral Extraordinária, bem como dos 

termos da sua abertura e encerramento. 
 
3‐ É vedada a divulgação de resultados parciais antes de encerrada a votação nas Regiões Autónomas. 
 

ARTIGO 12º 

Votação presencial 

1- O direito de voto é exercido pessoalmente por cada sócio. 



2- Em todos os quiosques eletrónicos para a votação presencial serão disponibilizados equipamentos 

que darão acesso ao caderno de recenseamento, para efeito de descarga dos votantes. 

3- A identificação dos sócios, no ato da votação presencial, será feita através da exibição do respetivo 

documento de identificação civil e do respetivo cartão de sócio. 

4- A votação presencial é efetuada recorrendo ao voto eletrónico, em equipamento disponibilizado 

para o efeito, que permitirá a cada votante exercer o seu direito de voto ao autenticar-se com o seu 

username e PIN.  

 

ARTIGO 13º 

Votação à distância pela internet 
 
1- A votação à distância, através do voto eletrónico/Internet, terá início às zero horas do dia 
anterior ao fixado para a votação presencial e termina às 18,00 horas desse dia. 
 
2 - Para exercer o direito de voto, o votante acederá à página web de votação, através do seu browser, 

e introduz os elementos de autenticação necessários (username e PIN), escolhendo a sua opção de 

voto no boletim que é apresentado. 

 
 
 
 

ARTIGO 14º 
Votação por correspondência 

 
1- A MECODEC enviará a todos os sócios que, expressamente, o solicitem (em modelo de carta a 

fornecer pela MECODEC), a documentação necessária para o exercício do direito de voto por 
correspondência.  

 
2- O pedido deve ser formulado individualmente por cada sócio, até 25 dias antes do dia da realização 

da Assembleia Geral Extraordinária. A MECODEC entrega ou remete a documentação, até 15 dias 
antes do dia da realização da Assembleia Geral Extraordinária. 

 
3‐ O registo dos sócios a quem foram entregues ou remetidos boletins e envelopes destinados ao voto 

por correspondência é feito pela MECODEC. 
 
4- Os boletins de voto serão impressos em papel não transparente, com a forma retangular e as 

dimensões apropriadas, para deles constar a indicação inequívoca das diversas opções submetidas a 
sufrágio, e à frente de cada opção um quadrado em branco, destinado a ser assinalado com a escolha 
do votante. 

 
5- Os votos por correspondência terão que ser recebidos pela MECODEC em dia útil, até 48 horas antes 

do dia da realização da Assembleia Geral Extraordinária. 
 
6‐ O escrutínio da votação por correspondência iniciar‐se‐á logo que encerrada a votação pela internet. 
 
7- A MECODEC dará baixa dos eleitores no caderno único de recenseamento, através da leitura do 

número de sócio que constar no envelope que contem o envelope com o voto. 
 



8‐ Caso já tenha sido dado baixa do número de sócio no caderno único de recenseamento, por voto 
exercido presencialmente ou pela internet, o voto por correspondência será anulado. 

 
9‐ A MECODEC procederá ao apuramento dos resultados da votação por correspondência elaborando 

uma Ata, a qual será acompanhada com uma listagem dos sócios votantes. 
 

10‐ Não podem ser aceites como válidos os votos por correspondência cujo envio não tenha sido 
registado pela MECODEC, nem aqueles cujo envelope exterior, dirigido à mesma, não tenha a marca 
postal dos CTT. 

 
11‐ Não podem, igualmente, ser aceites como válidos, votos por correspondência de vários sócios 

contidos num mesmo envelope exterior, ainda que este venha nas condições referidas no ponto 
antecedente. 

 
12‐ Para efeitos de verificação da identidade e assinatura do sócio é obrigatório o reconhecimento da 

assinatura nos termos legais. 
 

 

ARTIGO 15º  

Recursos com base em irregularidades ocorridas no processo de votação 
 
1 ‐ Poderão ser interpostos recursos devidamente fundamentados, para a MECODEC, no prazo de vinte 

e quatro horas a partir da hora de encerramento da Assembleia Geral Extraordinária, com base em 
irregularidades ocorridas no processo de votação, os quais têm efeitos suspensivos relativamente 
aos resultados apurados.  

 
2 ‐ Recebidos os recursos referidos no número anterior e verificado o cumprimento dos prazos, a 

MECODEC deliberará e dará conhecimento por escrito ao recorrente, do teor das deliberações 
tomadas sobre os referidos recursos, nos 4 dias subsequentes ao da receção. 

 
3 ‐ Da deliberação da MECODEC e nos cinco dias imediatos ao da sua receção, caberá recurso para o 

Conselho Geral que deliberará, em última instância, no prazo de 10 dias contados a partir da data 
da receção do recurso. 

 
4‐ Passados os cinco dias previstos no número anterior, não havendo recurso da deliberação tomada 

pela MECODEC, esta dar‐lhe‐á execução. 
 
5‐ Havendo recurso para o Conselho Geral e sendo o mesmo considerado procedente, este requererá 

a repetição da Assembleia Geral Extraordinária. 
 
6‐ A repetição da Assembleia Geral Extraordinária, nos termos dos números anteriores, terá lugar nos 

40 dias subsequentes àquele em que ocorra a deliberação da MECODEC, nunca podendo ocorrer 
entre 1 de Julho e 15 de Setembro. 

 

ARTIGO 16º 

Apuramento de resultados da Assembleia Geral Extraordinária 

1- Compete à MECODEC, logo que recebidos os resultados, divulgar os resultados provisórios 

globais. 

 



2- Compete à MECODEC a verificação da regularidade de todo o processo e o apuramento final e 

global dos resultados. 

 

3- Os resultados anunciados nos termos do nº 2 tornar-se-ão definitivos se, decorridas vinte a 

quatro horas após a sua divulgação, não for interposto qualquer recurso para a MECODEC. 

 

4- A MECODEC elaborará uma ata de cada reunião, que deverá ser assinada por todos os membros 

da mesa. 

 

 

 

Lisboa, 9 de Outubro de 2018 


